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THAM LUẬN CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH QUẢNG NINH 
Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 

Chủ đề: “Phát triển đồng bộ hạ tầng để thu hút đầu tư” 
(Thời gian: Từ 8h00 ngày 17/9/2022 (thứ Bảy)) 

------------ 
 

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 

Kính thưa Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh; 

Kính thưa các đ/c lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh, thành phố; 

Thưa đại diện các Hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài, thưa toàn thể Hội nghị! 

 

Trước hết, tỉnh Quảng Ninh bày tỏ thống nhất cao với Báo cáo về bối cảnh quốc 
tế và trong nước - cơ hội, thách thức – giải pháp nắm bắt cơ hội hợp tác đầu tư trong 
tình hình mới do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình bày. Tại Hội nghị hôm nay, 
được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh xin được báo cáo, chia 
sẻ một số nội dung về phát triển đồng bộ hạ tầng để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh. 

 

 Kính thưa Hội nghị 

Nằm ở địa đầu vùng Đông Bắc của Tổ quốc, Quảng Ninh là tỉnh có các điều kiện 
về tự nhiên, xã hội đa dạng và phong phú, được ví như “một Việt Nam thu nhỏ”, với diện 
tích đất liền trên 6.000 km2 và diện tích mặt biển tương đương với nhiều tiềm năng khác 
biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh riêng có; là nơi hình thành ngành công nghiệp đầu 
tiên và là cái nôi của giai cấp công nhân Việt Nam với truyền thống ”kỷ luật và đồng tâm”. 
Bám sát chủ trương, định hướng của Trung ương; trên cơ sở các giá trị tốt đẹp và những 
nền tảng được tạo dựng qua nhiều thế hệ, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã kế thừa, đổi mới, 
phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tích cực chuyển đổi phương thức phát triển từ 
”nâu” sang ”xanh”, thực hiện thành công ba đột phá chiến lược, đưa Quảng Ninh phát 
triển nhanh, bền vững với đà tăng trưởng hai con số trong 6 năm liên tiếp (2016-2021), 
hạ tầng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được hoàn thiện đồng bộ, hiện đại tạo thành lợi 
thế nổi trội của tỉnh trong thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài cụ thể: 

 

Thứ nhất, Quảng Ninh là địa phương duy nhất của cả nước có cả đường biên 
giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, cùng với hệ thống hạ tầng cửa khẩu, cảng biển 
đang dần được hoàn thiện. Đây là nền tảng để thúc đẩy phát triển thương mại biên mậu, 
khu vực trung chuyển, giao lưu hàng hóa, khoa học công nghệ lớn giữa Đông Bắc Á 
(Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) và Đông Nam Á. 

 

Thứ hai, Là tỉnh có diện tích lớn, tài nguyên thiên nhiên giàu có, hệ sinh thái tự 
nhiên phong phú cùng với di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái tử Long và 
nhiều di tích, danh lam thắng cảnh có giá trị lịch sử, thẩm mỹ, nhân văn sâu sắc; Quảng 
Ninh đang từng bước xây dựng, hoàn thiện khai thác tốt hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch, 
dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch biển, du 
lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng đa dạng, đặc sắc, hiện đại, cao cấp như: Khu du lịch 
quốc tế, sân golf Tuần Châu; Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử; Khu du lịch nghỉ dưỡng 
cao cấp Vinpearl Hạ Long ... 



 

 

Trang 4/4 

 

Đồng thời, với diện tích vùng biển, hải đảo rộng 6.100 km2 và đường bờ biển dài 
250km cung cấp nguồn tài nguyên biển phong phú, nguồn lợi thủy sản dồi dào, có tiềm 
năng nổi trội trong phát triển kinh tế biển và hệ thống cảng biển. Hạ tầng cảng biển và 
cảng đường thủy nội địa Cảng biển Quảng Ninh thuộc Nhóm cảng biển phía Bắc (nhóm 
1) là cảng tổng hợp quốc gia, đầu mối khu vực, đạt loại I; hiện có 4 khu cảng biển đáp 
ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và khách du lịch...  

 

Thứ ba, Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của Tỉnh dần được đầu tư đồng 
bộ, hiện đại và có bước phát triển đột phá, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược thúc 
đẩy mạnh mẽ liên kết vùng và hợp tác quốc tế với các công trình động lực kết nối đường 
bộ, đường thủy và đường không (trong đó rất nhiều công trình được đầu tư bằng nguồn 
vốn ngoài ngân sách). 

Trong những ngày đầu tháng 9 này, Quảng Ninh đã vinh dự được đón Thủ tướng 
Chính phủ và Lãnh đạo các Bộ ngành trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước đến 
dự Lễ khánh thành đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, nâng tổng chiều dài đường cao 
tốc của tỉnh Quảng Ninh thành 176km (chiếm 16% tổng chiều dài cao tốc của cả nước) 
rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Hạ Long chỉ còn lại 1,5 giờ và đến thành phố 
Móng Cái (cửa khẩu quốc tế của tỉnh Quảng Ninh) chỉ còn 3 giờ di chuyển; hoàn thành 
tuyến giao thông trọng điểm kết nối ba cửa khẩu quốc tế quan trọng nhất khu vực miền 
Bắc là Lào Cai, Hữu Nghị và Móng Cái. Góp phần đưa Quảng Ninh ngày càng trở thành 
điểm trung chuyển chiến lược quan trọng khu vực Đông Á - Đông Nam Á, ASEAN - Trung 
Quốc, hợp tác liên vùng Vịnh Bắc Bộ mở rộng, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng của Vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng. 

Bên cạnh đó, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn (Cảng hàng không đầu tiên của 
Việt Nam được đầu tư từ nguồn vốn tư nhân của Tập đoàn Sun Group) là nơi đón hàng 
trăm chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam, cũng như đón chuyên gia từ nhiều quốc 
gia về Việt Nam, trong đó có các nước thành viên APEC (Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung 
Quốc ...); điều này đã tạo dựng hình ảnh một Quảng Ninh thân thiện, có trách nhiệm với 
quốc gia, công động và đây cũng là nền tảng quan trọng tạo nên sự khác biệt của Quảng 
Ninh, gắn kết chúng ta với nhau từ văn hoá, xã hội đến phát triển kinh tế. 

 

Thứ tư, Bên cạnh hệ thống hạ tầng “cứng” nêu trên, hệ thống hạ tầng mềm cũng 
được Tỉnh ưu tiên hoàn thiện. Trường Đại học Hạ Long được đầu tư, xây dựng từng 
bước trở thành trung tâm đào tạo, thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của 
Tỉnh tỉnh và khu vực. Quảng Ninh có lực lượng lao động trẻ (51% lực lượng lao động có 
độ tuổi 15 đến 39) và có trình độ giáo dục ở mức cao (38,3% có bằng đại học và sau đại 
học). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 
45,5%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Đây là lợi thế rất lớn cho Quảng Ninh vì sự phát 
triển của tỉnh đang trong thời kỳ “dân số vàng”, tạo ra năng suất cao, sức mua lớn. 

 

Thứ năm, Về hạ tầng KCN, KKT: Với tổng diện tích KCN, KKT lớn nhất cả nước 
(gồm 02 khu kinh tế ven biển, 03 khu kinh tế cửa khẩu, 16 khu công nghiệp). Các KKT, 
KCN của Quảng Ninh được kết nối với nhau bằng hệ thống đường cao tốc tạo thuận lợi 
cho việc giao thương, vận chuyển mua bán hàng khóa; các khu kinh tế ven biển và cửa 
khẩu Quảng Ninh đều được Chính phủ cho phép hưởng cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư 
cao nhất. 

 

Thứ sáu, Về hạ tầng cấp điện: Là một trong những Trung tâm sản xuất điện lớn 
nhất Việt Nam. Hàng năm, tỉnh sản xuất khoảng 39 tỷ kWh điện và đóng góp khoảng 
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16% tổng sản lượng điện cả nước với 08 nhà máy điện đang hoạt động có tổng công 
suất khoảng 5.643,6 MW. Dự án Nhà máy LNG Quảng Ninh với công suất 1.500 MW tại 
thành phố Cẩm Phả (khởi động ngày 24/10/2021), theo kế hoạch sẽ bắt đầu đi vào vận 
hành trong khoảng năm 2026 -2027. Đặc biệt, trong năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh 
– Tập đoàn Điện lực Việt Nam – Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã ký kết hợp tác 
đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

 

Thứ bảy, Về môi trường đầu tư kinh doanh, công tác cải cách hành chính: Trong 
khi đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội giúp giảm chi phí trực tiếp, thì việc cải cách 
hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh góp phần cắt giảm thủ tục hành 
chính, cắt giảm các chi phí gián tiếp của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình đầu 
tư, sản xuất, kinh doanh. 

Quảng Ninh đã và đang xây dựng được hình ảnh địa phương gắn với thương hiệu 
về môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, 05 năm liên tiếp (2017-2021) duy 
trì ở vị trí số 01 cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI; cải cách hành chính có bước 
đột phá, tạo chuyển biến căn bản, góp phần cắt giảm các chi phí cho nhà đầu tư, doanh 
nghiệp. Trong thời gian qua, nhiều mô hình mới phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư được 
thiết lập, vận hành hiệu quả như: Trung tâm Phục vụ hành chính công, Ban Xúc tiến và 
Hỗ trợ đầu tư, Tổ công tác Investor care ...  

 

Thưa Quý vị đại biểu!  

Với quan điểm phát triển: Phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế riêng có; 
huy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực theo phương châm nguồn lực 
bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, 
đột phá; tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh mang lại nhờ hệ thống kết cấu hạ tầng động 
lực ngày càng đồng bộ để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hội nhập sâu với nền kinh 
tế các nước trong khu vực; Tỉnh Quảng Ninh ưu tiên kêu gọi, thu hút đầu tư và sẵn sàng 
tạo thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế 
cạnh tranh vượt trội, tiềm năng khác biệt, nhất là Du lịch, dịch vụ tổng hợp hiện đại; công 
nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghệ cao, công nghệ 
thông minh; kinh tế biển, logistics, cảng biển và dịch vụ cảng biển; nông nghiệp sinh thái; 
các nhóm ngành thúc đẩy kinh tế xanh như năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, điện 
khí, điện gió; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, Trung tâm đổi mới sáng 
tạo. 

Để có thể thuyết phục được các nhà đầu tư lớn, chiến lược từ các quốc gia trên 
thế giới, Quảng Ninh cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để thực hiện và có sự chuẩn bị sẵn 
sàng, tốt nhất nhằm thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh và sinh 
sống gắn bó với Quảng Ninh, với các cam kết cụ thể sau: 

 

Thứ nhất: Hoàn thiện quy hoạch tỉnh và các quy hoạch liên quan, công khai, tạo 
sự minh bạch và điều kiện tiếp cận thông tin một cách nhanh chóng, thuận lợi nhất cho 
nhà đầu tư, doanh nghiệp FDI. 

 

Thứ hai: Tập trung triển khai quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh; Kiên quyết loại bỏ các rào cản bất hợp lý, các chi phí không chính thức; củng 
cố, đổi mới cơ chế, phát huy hiệu quả mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông các cấp; thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đổi mới công tác 
chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị trong việc giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các doanh nghiệp. 
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Thứ ba: Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết về “mặt bằng sạch”, quỹ đất sạch với 
hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ (cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, xử lý nước thải, 
chất thải v.v.) đến chân hàng rào dự án đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư với tiêu chí 
cao nhất.  

 

Thứ tư: Chuẩn bị sẵn sàng về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng 
cao, lao động đã qua đào tạo; hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo lao động cho các dự án đầu tư. 
Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đột phá để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao 
và lao động có kỹ năng gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng quy mô và nâng cao chất 
lượng dân số, đặc biệt cơ chế chính sách về nhà ở để thu hút lao động khi làm việc tại Quảng 
Ninh. 

 

Thứ năm: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là các nhà 
đầu tư lớn, có thương hiệu; ưu tiên thu hút các ngành có hàm lượng công nghệ cao, thân 
thiện môi trường, mang lại giá trị gia tăng cao, tăng nhanh tỷ lệ lấp đầy, nâng cao hiệu quả 
kinh tế các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã thành lập.  

 

Thứ sáu: Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh biên giới, bảo 
đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh an toàn cho người dân, nhà 
đầu tư, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất kinh doanh và sinh sống trên địa bàn tỉnh.  

 

Nhân Hội nghị này, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 
và phối hợp của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, đại 
diện Hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tham dự 
Hội nghị ngày hôm nay để hỗ trợ, thúc đẩy thu hút nguồn lực đầu tư, dòng vốn đầu tư 
FDI vào Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh. 

Xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc, thành công!   

Xin trân trọng cảm ơn!. 

 


